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GLOVER CS-1000

I. Wprowadzenie

Dziękujemy Państwu za wybór tego urządzenia. Sorter Glover CS-1000
wykorzystuje  wysokorozwiniętą  elektroniczną  technikę  fotoczujników  i
mikroprocesorów, która zapewnia wysoką niezawodność, dokładność oraz
szybkość liczenia. Model ten charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i
jest  łatwym  w  obsłudze,  niewielkich  rozmiarów,  wysokiej  wydajności
urządzeniem.  Sprosta  bez  problemu  średnim  ilościom  bilonu,  jakie  są
liczone np. w bankach. 

Zanim zaczniecie Państwo używać sortera  CS-1000, prosimy o uważne
przeczytanie niniejszego dokumentu.

Uwaga! Maszyna powinna być podłączona do sieci zasilającej o napięciu
zgodnym  z  wymaganiami  podanymi  w  specyfikacji  technicznej.  Po
zakończeniu pracy, należy odłączyć maszynę od prądu!

II. Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania

 Wykrzyknik  oznacza  szczególnie  istotne  informacje  dotyczące

prawidłowości i bezpieczeństwa użytkowania urządzenia!

Ostrzeżenia i zalecenia.

W  trakcie  użytkowania  urządzenia  należy  zawsze  zachowywać
ostrożność.  Aby  zminimalizować  ryzyko  pożaru,  porażenia  prądem  oraz
innych  obrażeń,  zapoznaj  się  z  informacjami  zawartymi  w  niniejszej
instrukcji. Zachowaj ją do szkoleń oraz zapewnienia należytej efektywności,
a także bezpieczeństwa w trakcie pracy w przyszłości.
Warto spisać nazwę modelu i numer seryjny urządzenia – umieszczone na
tabliczce znamionowej  w  tylnej  części  obudowy,  gdy  są  jeszcze  czytelne.
Informacje  te  mają  bardzo  duże  znaczenie  w  przypadku  serwisowania
urządzenia w przyszłości.
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Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia 

uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
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Stabilność:  Nie  należy  stawiać  urządzenia  na  nierównej  lub  niestabilnej
powierzchni (np. na wózku, segregatorach etc.). Wszystkie nóżki urządzenia
powinny mieć podparcie i stać nieruchomo. Nie zastosowanie się do tego
zalecenia  grozi  upadkiem  urządzenia,  co  może  spowodować  obrażenia  i
zranienie  zarówno  ludzi  jak  i  zwierząt,  a  także,  najczęściej  wiąże  się  z
mechanicznym uszkodzeniem urządzenia.
Zasilanie: Urządzenie powinno być zasilane zgodnie z parametrami źródła
prądu, określonymi na odpowiedniej etykiecie sortera. W przypadku braku
pewności, co do rodzaju doprowadzonego napięcia należy skontaktować się
ze  sprzedawcą  urządzenia  lub  zakładem  energetycznym.  Należy  także
zachować  szczególną  ostrożność  w  trakcie  podłączania  kabla.  Przed
włączeniem  urządzenia  (włącznik  na  tylnej  ścianie  sortera)  najpierw
umieszczamy końcówkę kabla zasilającego w urządzeniu, a dopiero później
w gniazdku sieci elektrycznej. Nigdy nie wolno używać kabli uszkodzonych,
naprawianych  przez  osoby  nieupoważnione,  oraz  pochodzące  z
niewiadomego źródła.
Uziemienie: Sorter powinien być podłączony do gniazdka z uziemieniem. W
celu  uniknięcia  zagrożenia  porażenia  prądem  lub  pożarem,  nie  wolno
dopuścić urządzenia do kontaktu z płynami i wilgocią.
Gaz:  Nigdy  nie  używać  urządzenia  w  pobliżu  miejsca  wycieku  gazu,  w
pomieszczeniach  w  których  czuć  gaz,  lub  w  którym  inne  urządzenia
informują  o  występowaniu  jego  niebezpiecznego  stężenia.  W  takim
przypadku niezwłocznie skontaktuj się z gazownią. Elementy elektroniczne
w urządzeniu mogą doprowadzić do pożaru lub eksplozji.
Czyszczenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz sorter i odłącz go
od źródła  zasilania.  Obudowę i  elementy  zewnętrzne  można czyścić  przy
użyciu  delikatnych  detergentów  przeznaczonych  do  urządzeń
elektronicznych, przy wykorzystaniu ściereczek z mikrofibry lub bawełny. Do
czyszczenia nie używać sprężonego powietrza,  oraz nie podejmować prób
demontażu  żadnej  z  części.  Takie  czynności  może  wykonać  tylko
wyspecjalizowany serwis urządzenia.
Wyładowania atmosferyczne: W celu zapewnienia urządzeniu dodatkowej
ochrony podczas burzy, w czasie kiedy pozostaje bez nadzoru, lub gdy nie
jest  używane  przez  dłuższy  okres  czasu,  należy  wyłączyć  urządzenie  i
odłączyć  od  sieci  elektrycznej.  Zabezpieczy  to  urządzenie  przed
uszkodzeniem  spowodowanym  wyładowaniami  atmosferycznymi  lub
przebiciem elektrycznym/ skokiem napięcia.
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Wymiana bezpiecznika

Urządzenie jest  chronione przez bezpiecznik,  który po spaleniu może być

wymieniony bez większego wysiłku.

Przed wyjęciem bezpiecznika wyłącz urządzenie i odłącz od niego przewód

zasilający.  W  przeciwnym  razie  istnieje  ryzyko  utraty  życia  na  skutek

porażenia prądem.

Zdejmij  pokrywę bezpiecznika  i  wymień go na równoważny (o tej  samej

wartości).  Po wymianie gniazdo bezpiecznika musi  być  ponownie mocno

wciśnięte na swoje miejsce.                                                     

VIII. Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 100 - 240 V / 50 – 60 Hz 

Pobór mocy:  max. 60 W

Zakres temperatur:  0°C – 40°C 

Wilgotność:  30 - 75 %

Wymiary:  394 x 370 x 376 mm

Waga:  6.85 kg 

Prędkość liczenia:  ok. 600 monet na minutę 

Pojemność podajnika:  1 000 monet

IX. Kontakt

Jeśli pojawią się problemy z urządzeniem i nie możesz rozwiązać ich przy

pomocy  instrukcji,  skontaktuj  się  ze  sprzedawcą  lub  autoryzowanym

serwisem.

Zachowaj  dowód  zakupu  jako  dokument  gwarancyjny.  Etykiety  z

numerem seryjnym znajdującej się z tyłu urządzenia nie można usuwać,

zakrywać, uszkadzać ani zmieniać w żaden inny sposób pod groźbą utraty

gwarancji.
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przypominający o zmianie pozycji pierścienia pojawi się ponownie. 

                Pierścień w pozycji 1                   Pierścień w pozycji 2

Po przeliczeniu 900 000 monet,  należy  pierścień transportu wymienić na

nowy. Poinformuje o tym komunikat:

W  takim  przypadku  należy  wyłączyć  maszynę,  wyjąć  zużyty  pierscień,

zamontować nowy w pozycji 1. Po wymianie pierścienia transportu monet

na nowy należy wyczyścić licznik maszyny. 

W  tym  celu  przytrzymaj  równocześnie  przyciski  „RAPORT”  i  „-”,  włącz

urządzenie,  aż  wyświetli  się  następujący  komunikat  a  następnie  naciśnij

przycisk „ZERUJ”, aby skasować licznik.
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Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania

Podczas użytkowania urządzenia zaleca się aby:
1. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów (poza bilonem) do urządzenia

i zachować szczególną staranność, aby do podajnika nie było wkładane
nic  poza  bilonemi,  a  w  szczególności  banknoty,  spinacze  i  inne
elementy metalowe.

2. Nie używać urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach
ani na zewnątrz.

3.  Nie  używać  uszkodzonych  kabli,  nie  podłączać  do  uszkodzonych
gniazdek  elektrycznych  lub  uszkodzonego  gniazda  w  liczarce.  Nie
używać  urządzenia  w  miejscu,  gdzie  znajdują  się  inne
uszkodzone/wadliwe przewody elektryczne, do których dostęp nie jest
należycie zabezpieczony.

4. Nie używać urządzenia w miejscu, do którego mają dostęp zwierzęta.
5. Używać  środków  czyszczących  właściwych  do  urządzeń

elektronicznych,  pamiętając  aby  nie  miały  do  nich  dostępu  osoby
małoletnie.

6. W przypadku dłuższego nieużywania wyłączać urządzenie przyciskiem
na tylnej części obudowy.

7. Nigdy nie demontować (poza czynnościami dozwolonymi w niniejszej
instrukcji),  nie  rozkręcać,  ani  nie  naprawiać  samodzielnie  –  te
czynności  może  wykonywać  wyłącznie  autoryzowany  serwis  dla
urządzenia.

8. Nie używać urządzenia, gdy którakolwiek pokrywa jest otwarta. Sorter
może być wykorzystywany tylko wówczas, gdy jest sprawny i używany
zgodnie z przeznaczeniem.

9. Z  uwagi  na  specyfikę  budowy  (mechanizm  zasypowy  w  podajniku
monet) należy zachować szczególną uwagę, aby w szczelinę podawczą
nie dostał się krawat, elementy odzieży, lub włosy.

10. Nie  umieszczać  urządzenia  w  zabudowanych  elementach,  bez
zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz swobodnego dostępu.

11. Nie  stawiać  urządzenia  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  źródeł  ciepła,
takich jak: piece, grzejniki, kaloryfery, nagrzewnice etc.
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III. WYGLĄD
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1

2

3

5
4

1. Podajnik bilonu

2. Wyświetlacz i panel sterowania

3. Uchwyt boczny służący do zdejmowania pokrywy

    Nie podnosić, ani nie przenosić sortera za te uchwyty!

4. Pojemniki na monety

5. Uchwyt do podnoszenia maszyny

6. Pozycja blokady bezpieczeństwa uniemożliwiająca pracę

7. Blokada bezpieczeństwa

8. Pozycja blokady bezpieczeństwa umożliwiająca pracę

9. Włącznik zasilania

10. Podłączenie zasilania

11. Bezpiecznik

12. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

13. Port drukarki

GLOVER CS-1000

Kody błędów

Kod błędu Przyczyna błędu Rozwiązanie

BLAD 1 (od

1 do 8)

Błąd czujnika liczącego nr 1 (od 1 do 

8). Czujnik nr 1 to 10 gr., nr 2 - 2 gr, nr 

3 – 20 gr, nr 4 – 5 gr, nr 5 – 50 gr, nr 6 

– 2 zł, nr 7 – 1 zł i nr 8 – 5 zł.

Wyczyść odpowiedni 

czujnik. Jeśli usterka 

nie została usunięta, 

skontaktuj się z 

serwisem. BLAD 9 Błąd czujnika podajnika bilonu

ZAMK

KLAPE

Po otwarciu maszyny zapomniano o 

przesunięciu blokady bezpieczeństwa 

do pozycji zamkniętej.

Przełącz blokadę 

bezpieczeństwa na 

symbol zamkniętej 

kłódki

Pierścień transportu monet / Licznik monet

Wytrzymałość pierścienia transportu monet obliczona jest na ok. 900 000

monet. Po przeliczeniu 400 000 monet pojawi się następujący komunikat:

 Po  jego  pojawieniu  się,  pierścień  transportu  monet  powinien  być

przestawiony  w  pozycję  nr  2,  aby  skompensować  ścieranie  gumy

spowodowane transportem monet. Aby to zrobić, wyłącz maszynę, otwórz

pokrywę  urządzenia  zgodnie  z  opisem  w  sekcji  czyszczenia  i  naciśnij

pionowo  pierścień  transportu  monet,  a  następnie  obróć  go  zgodnie  z

ruchem wskazówek zegara do pozycji  numer 2.  Zamknij  pokrywę i  włącz

urządzenie. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się następujący komunikat

„POZ 2”.  Potwierdź  wykonanie  zmiany ustawienia  pierścienia,  naciskając

jednocześnie  klawisze „RAPORT” i  „-”.  Komunikat  „POZ 2”  możesz także

usunąć naciskając przycisk „START / STOP” (maszyna rozpocznie normalną

pracę),  lecz  przy  następnym  włączeniu  urządzenia  komunikat
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Szyna sortująca

GLOVER CS-1000

                                           

                                      

                        

Pozycja centralna

Jak czyścić pierścień transportu monet i czujniki

Pierścień transportu monet i czujniki  można czyścić pędzlem (załączonym

do  urządzenia)  lub  bawełnianą  szmatką.  Podczas  czyszczenia  czujników

zalecamy wyjęcie  pojemników  na monety  z  prowadnic.  Należy  przetrzeć

wszystkie pary czujników liczących umieszczonych w otworach wylotowych

oraz szynę sortującą.

Po zakończeniu czyszczenia zamontuj ponownie pierścień transportu monet

w  pierwotnym  położeniu,  załóż  pokrywę  urządzenia  i  przełącz  blokadę

bezpieczeństwa na symbol zamkniętej kłódki. Na koniec włóż z powrotem

do urządzenia pojemniki na bilon.

14

Wyczyść pierścień 
transportu monet 
używając pędzla

Czujniki liczące
(dwa) w 
otworach 
wylotowych

GLOVER CS-1000

Opis klawiatury

START/STOP: Uruchamia i kończy proces liczenia oraz pozwala na wyjście z

menu urządzenia

USTAW:  Wejście do menu urządzenia

RAPORT:  Pokazuje szczegółowy wynik liczenia pojedynczych nominałów

+: Uruchamia tryb odliczania wybranej ilości sztuk bilonu 

  Menu urządzenia: dodaje (+1) do wybranej wartości 

-: Menu urządzenia: odejmuje (-1) od wybranej wartości

ZERUJ:  Czyści wyniki liczenia 

DRUK►: Wysyła wynik liczenia do podłączonej drukarki 

IV. Użytkowanie

Postępuj  zgodnie  z  poniższymi  wskazówkami  dotyczącymi  korzystania  z

urządzenia, aby uzyskać optymalne wyniki liczenia.

• Umieść urządzenie na stabilnej i płaskiej powierzchni.

• Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.

• Teraz podłącz kabel zasilający do urządzenia i włącz go.
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• Na  wstępie  urządzenie  wykonuje  autotest.  Podczas  tego  testu,

wyświetlacz będzie pokazywał „WAIT” („Czekaj”).

• Następnie  wsyp  monety  do  podajnika  bilonu,  nie  przekraczając  linii

zaznaczonej w nim i opisanej jako „FULL LINE” („PEŁNE”). Upewnij się, że

żadne inne przedmioty (takie jak resztki papieru z rolek monet, spinacze,

woreczki, itp.) lub monety innych walut nie dostaną się do maszyny.

• Naciśnij  przycisk „START/STOP” i rozpocznij proces liczenia i sortowania

monet,  uzupełniając  jego  ilość  w  podajniku  bilonu  małymi  par�ami.

Ciągłe  dosypywanie niewielkich ilości  monet zapewnia szybszy  i  lepszy

ich  transport  do  środka  urządzenia  i  zapobiega  blokowaniu  talerza

sortującego.

• Monety  są  teraz  sortowane  do  poszczególnych  pojemników.  Gdy

wszystkie  monety  zostaną  policzone  i  posortowane,  proces  liczenia

zostanie automatycznie zatrzymany.

V. Funkcje

Liczenie

Po włączeniu zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb liczenia.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący ekran:

Wygląd wyświetlacza po włączeniu sortera       Wygląd wyświetlacza po liczeniu

Górna pozycja pokazuje liczbę przeliczonych monet (PCS = szt.), a dolna to

wartość przeliczonych monet.

8

GLOVER CS-1000

VII. Komunikaty błędów i konserwacja

Urządzenie  jest  wyposażone  w  automatyczny  system  detekcji  błędów  i

monitorowania stanu  urządzenia.  Dzięki  niemu uzyskujemy informację o

problemach powstałych w trakcie liczenia pieniędzy oraz o zanieczyszczeniu

czujników.  Zwróć  szczególną  uwagę  na  poniższe  zalecenia  dotyczące

czyszczenia  maszyny,  aby  uniknąć  błędów  spowodowanych  przez

zanieczyszczone czujniki i  uzyskać bezbłędny wynik podczas liczenia monet.

Czyszczenie czujników i pierścienia transportu monet

Zabrudzenie  monet  i  pył  z  worków  na  bilon  powodują,  że  we  wnętrzu

urządzenia (głównie na czujnikach i w strefie transportu monet) zbiera się

osad i  kurz.  Te zanieczyszczenia mogą prowadzić do problemów podczas

transportu i sortowania monet.

Należy regularnie czyścić pierścień transportu monet i czujniki urządzenia.

Zalecamy   wykonanie  krótkiej  konserwacji  pod  koniec  każdego  dnia

roboczego.  Proces  ten  zajmuje  tylko  kilka  minut.  Podczas  czyszczenia

urządzenia zawsze należy je wyłączyć i odłączyć wtyczkę sieciową.

Jak zdemontować pierścień transportu monet

Przesuń blokadę bezpieczeństwa znajdującą się z tyłu urządzenia do pozycji

otwartej  (symbolu  otwartej  kłódki).  Obróć  obydwa  uchwyty  boczne

(znajdujące się po obu stronach urządzenia) zgodnie z nadrukiem, czyli do

przodu  i  pociągnij  pokrywę  urządzenia do  góry.  W ten sposób  odsłonisz

obszar  sortowania  urządzenia.  Naciśnij  z  góry  i  przytrzymaj  pierścień

transportu  monet,  następnie  obróć  go  do  pozycji  centralnej,  pomiędzy

punkty 1 i 2, a następnie pociągnij go do góry.
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Naciśniecie klawisza „DRUK”  umożliwia zmianę typu pojemnika (pojemnik,

worek,  tuba),  a przyciski  „+” i  „-”, służą do zmiany nominału i  pozwalają

zobaczyć maksymalną liczbę monet do odliczenia dla każdego z nich.

Jeśli  osiągnięta  zostanie  maksymalna  ilość  przeliczonych  monet  o

odpowiednim  nominale,  na  wyświetlaczu  pojawi  się  następujący

komunikat:

  

Została osiągnięta maksymalna wartość dla nominału 1,00 zł.

Po  usunięciu  monet  z  pojemnika,  możesz  kontynuować  proces  liczenia,

naciskając przycisk „START / STOP”.

Drukarka

Do urządzenia może być podłączona  drukarka  zewnętrzna  typu  POS58V.

Nie  wymaga  ona  specjalnej  konfiguracji  lub  instalacji.  Należy  jednak

pamiętać,  że  importer  nie  zapewnia  żadnej  pomocy  oraz  nie  udziela

gwarancji  na  urządzenie  nie  posiadające  jego  autoryzacji.  Podłączenie

nieuprawnionych  akcesoriów  może  też  skutkować  utratą  gwarancji  na

sorter.

Ustawianie daty i godziny

Trzecią opcją ustawień w menu urządzenia jest ustawienie czasu i daty. Aby

tego dokonać naciśnij trzykrotnie przycisk „USTAW”. Pozwoli to na wejście

do odpowiedniego miejsca w menu. Następnie naciśnij klawisz „DRUKUJ”,

aby poruszać się między rokiem (R),  miesiącem (M), dniem (D) i  czasem.

Możesz zmieniać wartości, naciskając klawisze „+” i „-”.
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Odliczanie zaprogramowanej ilości

W  menu  ustawień  urządzenia  można  zaprogramować  ilość  monet  do

odliczenia  indywidualnie  dla  każdego  nominału.  Użyj  klawisza  „+”,  aby

włączyć, bądź wyłączyć funkcję odliczania zaprogramowanej ilości bilonu.

Wyśw. bez włączonej funkcji odliczania Wyśw. z włączoną funkcją odliczania

Raport - szczegółowy wynik liczenia pojedynczych nominałów

Naciskając  klawisz  „RAPORT”  wywołujemy  na  ekran  szczegółowe  wyniki

liczenia  pojedynczych  nominałów  (po  zakończonej  operacji  liczenia).

Ponowne  naciśnięcie  przycisku  „RAPORT”,  pozwala  na  przejście  do

kolejnego nominału. Aby powrócić do wartości całkowitej, naciśnij przycisk

„START / STOP”.

10 groszy.                           
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VI. Menu urządzenia

Aby wejść do menu urządzenia, naciśnij na klawiaturze przycisk „USTAW”.

Za pomocą przycisku „START/STOP”, można w dowolnym momencie wyjść z

menu urządzenia.

Ustawianie odliczania zaprogramowanej ilości.

Pierwszą  wartością,  którą  można  ustawić  w  menu  urządzenia,  jest  ilość

monet,  po  odliczeniu  której  urządzenie się  zatrzyma.  Wartość  tą  można

określić  dla  każdego  nominału  osobno.  Na  wyświetlaczu  pokazane  są

następujące  informacje:  górna  pozycja  wskazuje  nominał  (wartość)

wybranej  monety,  dolna  pozycja  liczba  monet  po  osiągnięciu  której

urządzenie  powinno  przestać  liczyć.  Wartość  zero  oznacza,  że  nie  jest

wymagane zatrzymanie liczenia, bez względu na ilość odliczonych monet.

Pomiędzy  poszczególnymi  nominałami  należy  poruszać  się  za  pomocą

przycisku  „DRUK”,  a  przyciski  „+”  i  „-”  wykorzystujemy do  zmiany liczby

monet  do  odliczenia.  Krótkie  naciśnięcie  wywołuje  zmianę  o  1  (+/-  1),

długie  naciśnięcie  zmienia  wartość  o  10  (+/-  10).  Naciśnięcie  przycisku

„ZERUJ”,  pozwoli  na  usunięcie  ustawionej  wartości  do  odliczenia  dla

wybranego nominału, a jego przytrzymanie przez około 2 sekundy, skasuje

ustawienia dla wszystkich nominałów jednocześnie. 

Jeśli  w  trakcie  liczenia  osiągnięty  zostanie  ustawiony  limit  monet  do

odliczenia, sorter zatrzyma się i pojawi się następujący ekran:
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Brak ilości monet do odliczenia dla
nominału 1 zł

Urządzenie zatrzyma się po odliczeniu
100 szt. monet o nominale 1 zł

Liczenie zatrzyma się po
osiągnięciu liczby 150
szt. dla nominału 1 zł

Liczenie zatrzyma się po
osiągnięciu liczby 2500
szt. dla nominału 1 zł

Liczenie zatrzyma się po
osiągnięciu liczby 50 szt.

dla nominału 1 zł

GLOVER CS-1000

Liczenie monet o nominale 1 zł zostało zatrzymane po osiągnięciu liczby 100 monet.

Naciśnij  przycisk  “START/STOP”,  aby  kontynuować  proces  liczenia  i

sortowania bilonu.

Maksymalna ilość monet w pojemnikach, workach i tubach (gilzach) 

Drugą opcją ustawień w menu urządzenia jest  wybór typu pojemnika na

bilon. Aby go dokonać naciśnij dwukrotnie przycisk „USTAW”. Pozwoli to na

wejście  do  odpowiedniego  miejsca  w  menu.  Następnie  naciśnij  klawisz

„DRUKUJ”, aby wybrać odpowiedni typ pojemnika.

 PO= Pojemnik na bilon      WO= Worek na bilon                   TU=Tubus (gilza) 

Liczba monet dla poszczególnych nominałów w różnych typach pojemników

Nominał Pojemnik na
bilon w sorterze

Worek bankowy
na bilon

Tuba (gilza) na
bilon

0.02 PLN 300 szt. 6500 szt. 50 szt.
0.05 PLN 250 szt. 5000 szt. 50 szt.
0.10 PLN 300 szt. 5000 szt. 50 szt.
0.20 PLN 250 szt. 4500 szt. 50 szt.
0.50 PLN 200 szt. 3000 szt. 50 szt.
1.00 PLN 150 szt. 2500 szt. 50 szt.
2.00 PLN 150 szt. 2500 szt. 50 szt.
5.00 PLN 100 szt. 2000 szt. 50 szt.
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